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Annen hver tirsdag kl. 18.30 



Milde Båtlag inviterer til MILDETRIMMEN for Tur & Havseilere: 

Annen hver tirsdag kl. 18.30 på Fanafjorden/Korsfjorden. 

TTrreenniinnggsssseeiillaasseerr  --  sseerriieesseeiillaass  --  ffoorr  MMiillddee  BBååttllaaggss  ttuurr--  oogg  hhaavvsseeiilleerree..  

 
 

KLASSER 

Tur & Havseiler båter inviteres til å delta i følgende klasser: 

 NOR RATING med spinnaker (inkl. NOR Rating shorthand.) 

 NOR RATING uten spinnaker 

 Turklasse 

TIDSPUNKT FOR SEILASENE 

14. mai Starttrening + 1 seilas Temakveld etter seilasen 

28. mai 2 seilaser  

11. juni 2 seilaser  

25. juni 1 seilas, langbane 

13. august 1 seilas, langbane 

27. august 2 seilaser  

10. september 2 seilaser 

1. seilas Varselsignal kl. 18.25  

 

REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 
(2013-2016).  

 I tillegg gjelder: 

1.2 ISAF Offshore Special Regulations, Appendix J, Category 5 (ISAF Sikkerhets-
bestemmelser for tur og havseilaser – kategori 5 for innenskjærs seilas). 

1.3 NOR RATING-reglene 2013. 
1.4 Kunngjøring (innbydelse) og seilingsbestemmelsene.  

1.5 Med hensyn til reklame er regattaen klassifisert som et stevne i kategori C. 

 

BANE 

Det seiles på bane i Fanafjorden utenfor Milde, eller på faste merker med start og 
innkomst ved Mildeskjæret. 
 



PÅMELDING 

SSttaarrttkkoonnttiinnggeenntt  kkrr..  330000,,--  ..  

Startkontingent betales til Milde Båtlags bankgiro 3411.18.03007, eller betales 
kontant til regattakontoret.  

  
Påmelding kan gjøres via påmeldingsskjema på MB’s hjemmeside 

www.mildebatlag.org, sendes som e-post til regatta@mildebatlag.org, eller 
legges i POSTKASSE ved "Mildenøstet".  

  

PÅMELDING kan eventuelt også sendes til:  

     MILDE BÅTLAG 

     SKIPANESVEGEN 12 

    5259 HJELLESTAD 

 
Båter som ikke er påmeldt før de stiller til start vil bli identifisert og ført opp i klasse 
NOR RATING med spinnaker, NOR RATING uten spinnaker eller Tur-klasse, 
avhengig av om de seiler med eller uten spinnaker, eller uten gyldig respitt-tall, i sin 
første seilas i Mildetrimmen 2013. Aktuelt respitt-tall vil bli hentet fra NOR RATING. 
Se seilingsbestemmelsene. 
 
Vær snill, i størst mulig grad å melde fra til arrangøren om din interesse for å delta i 
Mildetrimmen, slik at vi kan få registrert båt og respitt-tall i ønsket klasse. Og derved 
unngå misforståelser og ekstraarbeid med å få klarlagt båtdata. 
 
 

PREMIEUTDELING 

Premieutdeling finner sted på Milde søndag 22. september i forbindelse med 
premieutdeling for MB Klubbmesterskap 2013 for Tur- og Havseilere. 
 
 

INFORMASJON 

For nærmere informasjon om arrangementet kontakt: 

Kjell Totland    mobil 480 06 962. 

Se forøvrig: www.mildebatlag.org klikk på Regattaer 

http://www.mildebatlag.org/
mailto:regatta@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/

